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Kiedy zobaczę tu to życie jak ze snu
czy zobaczę ten kraj gdzie będę żył i miał
szczęście jak ty i śmiał, czy dojdę kiedyś tam
tam gdzie widoki z bram pokażą lepszy świat
Krzyż Boga na piersi, modlitwy pieśni
nad miastem szum ludzkie nienawiści
los ciągle szydzi, świat szuka zwycięzcy
Ty gdzieś na krawędzi z potem na czole
tracąc kontrolę nad walką o swoje
juz brak ci siły, padasz na plecy
czytasz gazety pełne wydarzeń
złodzieje marzeń prowadzą cię na dno
kłamliwe śmiechy i gadka to bagno
i serca bez winy twarde jak kamień
za lata pracy nic nie ma w zamian
jedyne co mamy to odciski na dłoniach
i syf na ścianach, nie stać nas na nic
weźcie nam wszystko , odbierzcie co mamy
resztki bogactwa tułane latami
umiera w nas życie, tuli nas do snu
My jak w niewoli tu bez prawa głosu
Nikt tu z nas nie chce przecież kokosów
każdy chce tylko godnego losu
Gdzie wolność wyboru zapewni nam to
o czym każdy z nas marzy
o tym by w końcu na naszej twarzy
widniał jak obraz - uśmiech bez skazy...
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Piąta rano, sen przerywa dzwoniący budzik
trzeba wstać prędko by się nie spóźnić
Do miejsca, które nie daje ci tego szczęścia
Co powinno, bo powiedz jeden  z drugim
Jak mamy żyć tu, tu za ten pieniądz
weź ty za ten tysiąc przeżyj cały miesiąc
w końcu może zrozumiesz jak nam ciężko
i nie dziw się wcale, że rośnie przestępczość
że na tych osiedlach złodziei pełno
spytaj mnie o to czy wiem kto tu kradnie
i tak ci nie powiem kurwo za skarby żadne
Bo sami ten kraj topicie w bagnie
chcieliście to macie - państwo pijaków
złodziei, żebraków tu granice kraju
opuszcza corocznie tysiące polaków
jadą po chleb, lepsze jutro i życie
Bo tu ten kraj nam nie da nie zapewni tych wrażeń
To obce państwa dają nam szansę na spełnienie marzeń...
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